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Content
- Latest TAFA Alliance: Federation of Thai Industries
- TAFA met with AOT: TAFA Consortium Letter of Intent
- Office of agriculture inspection at BKK airport
cancelled its 3 April 2017 announcement

สารจากนายกสมาคม ถึง สมาชิกสมาคมทาฟ่ า ทีรักและเคารพทุกท่ าน
ขอต้ อนรับสมาชิกเข้ าสู่ Newsletter ฉบับที 5 ผ่านไปแล้ วกับช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ สมาชิกคงได้ พกั ชาร์ จแบต
กันไปเต็มที6แล้ วนะครับ ในโอกาสนี : สมาคมฯ ต้ องขอแสดงความยินดีกับบุคคลในอุตสาหกรรมเรา คุณชูศกั ดิ? ชื6นประโยชน์ ที6ได้ รับ
เลือกให้ เป็ น รองประธานกรรมการหอการค้ าไทย ทังนี
: :หอการค้ าไทย เป็ นสถาบันหลักทางการค้ าและบริ การของประเทศ มีเครื อข่าย
และความร่วมมือที6เข้ มแข็งช่วยเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้ เติบโตในตลาดโลกโดยมีสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
เป็ นผู้นําในการขับเคลือ6 นครับ เดือนที6ผ่านมามีความคืบหน้ าหรือเปลีย6 นแปลงอะไรบ้ างในแวดวงเรามาดูกนั ครับ
ความพยายามของสมาคมฯ ในการ “ปลดล็อ ค” ฟรี โซน ได้ ก้ า วหน้ า ไปอี ก ขัน: เมื6อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(Federation of Thai Industries – FTI) ได้ ป ระกาศตัว เป็ น พัน ธมิต ร (Alliance) กับ ทาฟ่ าและพร้ อ มช่ ว ยผลัก ดัน ให้ เป็ นฟรี โซนที6
สมบูรณ์แบบให้ เร็วที6สดุ โดยจะเป็ นเจ้ าภาพเชิญหน่วยงานต่างๆ ทังหมดที
:
6เกี6ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุม จัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื6อนําเสนอ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ซึ6งกําลังอยู่ในระหว่างจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที6 3 พ.ศ. (2560-2564) พร้ อมให้ การสนับสนุนโครงการต้ นแบบ Airport Logistics Park และ การ
พัฒนาสนามบินนานาชาติอ่ตู ะเภา อย่างต่อเนื6องอีกด้ วย สมาคมฯ จะรายงานความคืบหน้ าเป็ นระยะๆ ครับ
คณะกรรมการสมาคมฯ เข้ าเจรจากับ บมจ ท่ าอากาศยานไทย เรื6องความประสงค์ในการขอเช่าพื :นที6คลังสินค้ า VAA 4 และ
พืน: ที6ในคลังอื6นๆ ที6ยงั ว่างอยู่ทงหมด
ั:
โดยกลุ่มทุน TAFA Consortium ซึ6ง AOT ให้ ความสนใจเรื6 องนี : อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีบทสรุปที6
แน่ชดั โดยเฉพาะพื :นที6ใน VAA 4 ซึง6 ถูกกําหนดให้ เป็ นเขตปลอดอากรโซน 3 สําหรับการขนส่งสินค้ าต่อเนื6องหลายรูปแบบ (Multimodal
Transportation) ตามประกาศกรมศุลฯ ที6 79/2554 ดังนัน: AOT จึงต้ องพิจารณารูปแบบกิจกรรมที6ผ้ เู ช่าต้ องการทําให้ อยู่ในกรอบที6ได้
วางไว้ เช่นเดียวกันกับพืน: ที6ใน VAA อื6นที6ว่างอยู่ ทัง: นี :สมาคมฯ ได้ ทราบทิศทางของแผนการในอนาคต ที6การท่าจะดําเนินกิจการใน
VAA 4 จึงอยากเรียนเชิญ ผู้บริหาร ของบริษัทสมาชิก เข้ าร่วมรับฟั งข้ อมูล เพือ6 ประกอบการพิจารณาร่วมทุน TAFA consortium ซึง6 จะ
เป็ นกลไกที6สาํ คัญมากสําหรับ สมาชิกผู้ประกอบการไทย SME จะได้ รวมพลังสร้ าง บริการใหม่ๆ แบบครบวงจรให้ กบั ลูกค้ า ปั จจุบนั
และในอนาคตได้ จึงอยากขอความร่ วมมือทุกท่านเข้ าร่ วมและออกความคิดเห็น ตามจดหมายที6สมาคมฯ ได้ สง่ อีเมล์ออกไปเมือวันที6
2 เมษายน 2560 ที6ผ่านมาครับ
สืบเนืองจากประกาศของด่ านตรวจพืช ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื6อง แจ้ งเปลีย6 นแปลงเวลาทําการตังแต่
: วนั ที6 3 เม.ย.
60 ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ส่ ง ออกและเอเย่ น ต์ จํ า นวนมาก สมาคมทาฟ่ า โดย คุ ณ พจน์ เที ย มตะวัน อุป นายกสมาคมฯ และ
คณะกรรมการหลายท่านเป็ นตัวแทนสมาคมฯ ประชุมกับผู้อํานวยการกรมวิชาการเกษตร คลังสินค้ าการบินไทย BFS สภาหอการค้ า
แห่งประเทศไทย ณ.กรมส่งเสริมฯ กระทรวงพาณิชย์ อย่างเร่งด่วน ทังนี
: :ทีป6 ระชุม โดยผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผอ. ธีระ รัตนพันธุ์
ตกลงให้ ยกเลิกประกาศฉบับนี : พร้ อมหารือนอกรอบเพือ6 ปรับเปลีย6 นกระบวนการให้ สอดคล้ องกับสภาพการทํางานที6แท้ จริง
ตัวเลขการส่ งออกเดือนมีนาคม 2560 การส่งออกของไทย เดือน มี.ค. 2560 มีมลู ค่า 20,888 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัวถึง
9.2% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทําให้ ในไตรมาส 1 การส่งออกขยายตัวถึง 4.9% ซึ6งเป็ นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี เนื6อง
จากการส่งออกไปยังจีนเพิม6 ขึนถึ
: ง 47.6% และอินเดียเพิ6มขึ :น 14.9% เป็ นการขยายตัวสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ถือว่าเป็ นข่าวดีครับ
แจ้ งข่ าวประชาสัมพันธ์ - งาน Excellent Logistics Management Award (ELMA) 2017
สุดท้ ายนี : ขอให้ สมาชิกทุกท่านอ่านข่าวสารความคืบหน้ าของอุตสาหกรรมเราและเผยแพร่ให้ กบั พนักงานในบริษัทสมาชิกต่อไปครับ
ชัยยงค์ เทียนวุฒชิ ยั
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A Word from the Chairman
Fellow TAFA members
Welcome back from last month’s festive holidays. Hopefully, you are ready and super-energetic
for all the work ahead. We’d like to congratulate Khun Chusak Chuenprayot, one of industry’s
prominent member, for being appointed Thai Chamber of Commerce Vice Chairman this term. TCC,
with Board of Trade full support, has been a major trading and servicing institution for Thailand as it
has built and strengthened networks and collaborations contributing to growth and competitiveness
on world trade platform for our country. Now, let’s move forward and see what we have for you in
this TAFA e-Newsletter vol. 5.
TAFA effort to ‘unlock’ the Free Zone has reached its new height as the Federation of Thai
Industries (FTI) become our latest alliance offering to host a meeting (to be confirmed) with all
stakeholders involved in freeing the Free Zone project to propose an action plan that would
successfully help unlock the Free Zone in the fastest way possible. The action plan will be presented
to Office of the National Economics and Social Development Board (NESDB) to be included in the 3rd
edition of Master Development Plan for Logistics System (2017-2021.) FTI is also ready to support
Airport Logistics Park as a pilot project which can become model for U-Ta-Pao International airport
development plan. We’ll keep you updated later on.
TAFA committee has tendered a letter of intent of TAFA Consortium to rent the VAA 4 warehouse
and all of currently vacant units in other VAA building in the Free Zone to AOT executive team last
month. AOT expressed their willingness to hear TAFA Consortium offer. However, any conclusion
could not be reached since VAA 4 had been declared by Customs Department Announcement no.
79/2554 as a Tier 3 Customs Process in the Free Zone, in which it was intended to facilitate
Multimodal Transportation network. Also within other VAA, the same announcement already framed
the type of logistic activities allowed in the Free Zone. Having gained the AOT business model set up
for the VAA 4, we would like to invite all Executive Directors of TAFA members to meet with the
committee and hear all information for your consideration to invest in TAFA Consortium. This is an
important step for SMEs members to join forces and create new service offerings to your current
customers, and all future ones. We are looking for your collaboration and input to this topic. Please
join us as details provided via e-mail dated 2nd May 2017.
Recent announcement from the office of agriculture inspection at BKK airport regarding
adjustment of working time from April 3, 2017 had greatly affected to numbers of Perishable Goods
shippers and forwarding agents. Mr. Phot, TAFA Vice Chairman, along with senior committee
members met and discussed with officials from agriculture department, TG, BFS, Thai Chamber of
Commerce, and DITP team to sort out this issue by getting confirmation from the agriculture
inspection office to cancel the announcement immediately and to set up a further round of
discussion to adjust and improve the inspection process suitable for the real day-to-day operation.
Export number for March 2017, Thailand export worth $20,888 Million Dollar which account for
9.2% increase compared to the same period of last year. As a result, growth for Q1 reached 4.9%
overall which was the highest growth over the past 4 year due to export to China witnessed 47.6%
growth while to India reached 14.9% growth rate – by far the biggest growth in history. It’s good
news.
PR – Excellent Logistics Management Award (ELMA) 2017 has opened for application from all
logistics service segment. Thus it has extended application acceptance to until May 15, 2017.
Please stay tuned for the next update of our industry and help distribute the news to your teams.
Chaiyong Theinvutichai TAFA Chairman
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เชิญสมาชิกเข้าร่วมประช ุมหารือการ จัดตัง TAFA Consortium
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แบบตอบรับการเข้าร่วมประช ุมหารือการ จัดตัง TAFA Consortium

สามารถดาวโหลดเอกสารหรื อดูรายละเอียดเพิ6มเติมได้ ที6 http://www.tafathai.org/news_detail.php?nid=72
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ตัวเลขการส่ งออกเดือน มีนาคม 2560
น.ส.พิ ม พ์ ชนก วอนขอพร ผู้ อํานวยการสํานั ก งาน
นโยบาย และยุทธศาสตร์ การค้ า กล่าวว่า การส่งออกของไทย
เดือน มี.ค.2560 มีมลู ค่า 20,888 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัวถึง
9.2% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทําให้ ในไตรมาส 1 การส่งออก
ขยายตัวถึ ง 4.9% ซึ6งเป็ นอัต ราการขยายตัว สูงสุด ในรอบ 4 ปี
เนื6 อ งจากการส่ง ออกไปยัง จี น เพิ6 ม ขึ น: ถึ ง 47.6% และอิ น เดี ย
เพิ6มขึน: 14.9% เป็ นการขยายตัวสูงสุดเป็ นประวัติการณ์
ขณะทีส6 ินค้ าที6เกี6ยวเนื6องกับนํ :ามันก็ขยายตัวตามราคานํ :ามัน
เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างขยายตั ว 64.7% และยางพาราขยายตัว
95.4% ส่วนสินค้ าเกษตรเองก็สง่ ออกได้ มากขึ :น ยกเว้ น ข้ าว และ
ผลิต ภัณ ฑ์ มัน สํา ปะหลัง ที6 ก ารส่ งออกยัง ชะลอตัว ลง รวมทัง:
เศรษฐกิจโลกทีเ6 ริ6มฟื น: ตัวอย่างชัดเจน และการค้ าโลกที6ขยายตัวต่อเนื6อง น่าจะทําให้ ทศิ ทางการส่งออกโดยรวมดีขึ :น
ขณะที6การนําเข้ า เดือนมี.ค. มีมลู ค่า 19,271 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัวถึง 19.3% ซึ6งเป็ นการนําเข้ าสินค้ าทุน และวัตถุดิบ
แสดงถึงความมัน6 ใจ และการลงทุนที6จะมีมากขึ :น ทําให้ ดลุ การค้ าในเดือนมี.ค. เกินดุล 1,617 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวอีกว่า ในปี นี :การส่งออกโดยรวมน่าจะขยายตัวได้ ถึง 5% ตามที6รัฐบาลตังเป
: ้ าหมายไว้ พร้ อมกับติดตามความ
เสี6ย งของสถานการณ์ โลก ทัง: มาตรการกี ด กันทางการค้ าของสหรัฐ รวมถึงความตึงเครี ย ดระหว่า งเกาหลีเหนื อ และสหรัฐ ฯ และ
นโยบายลดการขาดดุลของประธานาธิ บดีสหรัฐ ขณะนี :กระทรวงพาณิ ชย์อยู่ระหว่างหารื อกับภาครัฐและเอกชน โดยจะนัดประชุม
อย่างเป็ นทางการในวันพุธที6 26 เม.ย.นี : โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็ นประธาน เบื :องต้ นเอกชนค่อนข้ างกังวลกับปั จจัยเสีย6 งทีเ6 กิดขึน:
ซึง6 ทําให้ ภาวะการค้ ามีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม วิธีลดความเสีย6 งคือต้ องหาทางกระจายการส่งออกไปยังตลาดอื6นเพิ6มขึ :น เพือ6
ลดผลกระทบหากการส่งออกไปยังสหรัฐมีมลู ค่าลดลงซึง6 ก็ทําได้ ตามนโยบายที6วางไว้
โดยตลาดส่งออกสําคัญในเดือน มี.ค.ก็ขยายตัว เช่น ตลาดเอเชียใต้ ขยายตัว 19.1% ตลาด CLMV ขยายตัว 18.1% ตลาดญี6ปนุ่
ขยายตัว 14.9% ตลาดสหภาพยุโรป 10.2% ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัว 7.1% ตลาด ลาตินอเมริกา ขยายตัว 0.8% ทังนี
: :การขยายตัวของ
ก ารส่ ง ออก ของไท ย ขณ ะนี ไ: ด้ รั บ ปั จ จั ย
สนับ สนุน จากราคานํ า: มัน ที6 เพิ6 ม สูงขึ น: ทํ า ให้
มูลค่ า การ ส่งออกขยายตัวเพิ6 ม ขึน: ตามราคา
นํา: มัน ประกอบกับมีแรงผลักดันมาจาก ภาวะ
เศรษฐกิ จ โลกที6เริ6 มฟื :น ตัว ซึ6งสอดคล้ องกับ ที6
องค์การการค้ าโลก (WTO) ประเมินไว้ ว่าภาวะ
การค้ าโลกในเดือนก.พ.ปี นี :เติบโตถึง 6.4%
แหล่งที6มา www.khaosod.co.th
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ยกเลิกประกาศ ด่านตรวจพืช ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เรือ
 ง แจ้งเปลีย
 นแปลงเวลาทําการ ตงแต่
ั$
ว ันที 3 เมษายน 2560
คุณพจน์ เทียมตะวัน อุปนายกสมาคมทาฟ่ า เป็ นตัวแทนสมาชิกสมาคม ทําการประสานงานนัดประชุมกับ กระทรวงพาณิชย์
กรมวิชาการเกษตร คลังสินค้ า บมจ การบินไทย อย่างเร่งด่วน เนื6องจาก การเปลีย6 นแปลงเวลาทําการดังกล่าว ส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อผู้สง่ ออกและตัวแทนเอเย่นต์ เป็ นจํานวนมาก โดยมีผลสรุปดังนี :
ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร โดยผอ. ธีระ รัตนพันธุ์ ตกลงให้ ยกเลิกประกาศฉบับลงวันที 3 เมษายน 2560
ผู้แทน บมจ.การบินไทย โดยคุณกิตศิ กั ดิ? พึง6 ตน ตกลงจะไปจัดพื :นที6ในบริ เวณคลังสินค้ าการบินไทย เพือ6 ให้ ทางเจ้ าหน้ าทีด6 ่าน
ตรวจพืชได้ ทาํ การตรวจพืชตามใบคําขอตรวจพืชให้ เรียบร้ อยก่อน แล้ วจึงนําสินค้ าที6ผ่านการตรวจพืชเรียบร้ อยแล้ว มาชัง6 สินค้ าได้
ทางผู้เข้ าร่วมประชุม มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ปั ญหาต่างๆ ที6เกิดขึ :น มาจากคลังสินค้ า BFS ซึ6งมีพื :นทีใ6 นการลงสินค้ าไม่
เพียงพอ และเกิดความแออัด รถทีม6 าส่งสินค้ าไม่สามารถลงสินค้ าได้ และต้ องจอดรถรอเพื6อลงสินค้ าเป็ นเวลานาน
ผู้ประกอบการ Perishables คุณชูศกั ดิ? ชื6นประโยชน์ เสนอให้ มีการจัดตัง: Perishable Center เพื6อเป็ นจุดเดียวทีใ6 ช้ เป็ นพื :นที6ในการ
ตรวจพืช และออกใบรับรองปลอดศัตรูพชื และให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป ทังนี
: :ทางคุณชูศกั ดิ? ได้ ขอให้ ทางสมาคมทาฟ่ า
จัดประชุมเอเยนต์ ทีร6 ับบริ การทางด้ าน
สินค้ าเกษตรเป็ นหลักเพือ6 ระดมความ
คิดเห็น ในประเด็นดังกล่าวเพือ6 เสนอ
ต่อสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย และ
กรรมาธิการเกษตร และเพือ6 นําเสนอต่อ
สนช. ต่อไปในภายหน้ า
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จีนอนุมตั ศิ นู ย์โลจิสติกส์ปลอดภาษีแบบ B
บนเส้นทางขนส่งสาย ฉงชิง" -อาเซียน
กรมศุลกากรฉงชิง รายงานว่ า เมือปลายเดือนมีนาคม 2560 ที6ผา่ นมา สํานักงานศุลกากรแห่งชาติ กระทรวงการคลัง
สํานักงานสรรพากร และสํานักงานควบคุมเงินตราต่างประเทศ ได้ ดาํ เนินการตรวจสอบครัง: สุดท้ ายและอนุมตั ิให้ “ศูนย์โลจิสติกส์ปลอด
ภาษีแบบ B” ในเขตโลจิสติกส์อาเซียนและนานาชาติหนานเผิง
เขตปาหนาน มหานครฉงชิ6ง เปิ ดให้ บริ การได้ อย่างเป็ นทางการ
“ศู น ย์ โ ลจิ ส ติ ก ส์ ป ลอดภาษี แ บบ B” ในเขตโลจิ ส ติ ก ส์
อาเซียนและนานาชาติหนานเผิง ได้ รับการอนุมตั ิก ารก่อสร้ าง
จากรัฐบาลเมื6อเดือนพฤศจิกายน 2558 มีพื :นที6ขนาด 137,000
ตารางเมตร ตัง: อยู่ในเขตโลจิ ส ติ ก ส์อ าเซี ย นและนานาชาติ
หนานเผิง เขตปาหนาน มหานครฉงชิ6ง ที6ซึ6งเป็ นจุดเริ6 มต้ นของ
เส้ นทางการขนส่งสินค้ าทางบกสาย “ฉงชิ6ง-อาเซียน”
ศูนย์โลจิสติกส์ปลอดภาษี แบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
แบบ A จะมีการควบคุมดูแลโดยกรมศุลกากรของเมืองนัน: ๆ และบริ ษัทโลจิสติกส์รายใหญ่ เป็ นผู้บริ หารจัดการและประกอบธุรกิจ
ด้ านโลจิสติกส์แต่เพียงผู้เดียว และแบบ B จะมีการควบคุมดูแลโดยกรมศุลกากรของเมืองนันๆ
: บริหารจัดการโดยบริษัทโลจิสติกส์ราย
ใหญ่ของท้ องถิ6นและมีบริ ษัทโลจิสติกส์รายย่อยเป็ นสมาชิกเพื6อประกอบธุรกิจด้ านโลจิสติกส์ที6เกี6ยวข้ อง โดย “ศูนย์โลจิสติกส์ปลอด
ภาษีแบบ B” ในเขตโลจิสติกส์อาเซียนฯ แห่งนี : มีบทบาทในการเป็ นโกดังเก็บสินค้ าปลอดภาษี โกดังเก็บสินค้ านําเข้ า-ส่งออกที6รอการ
ตรวจตามขันตอนพิ
:
ธีการศุลกากร ด่านตรวจสอบและกักกันสินค้ า รวมถึงเป็ นจุดรวบรวมและกระจายสินค้ าไปทัว6 จีน
นอกจากนี : วิสาหกิ จ ที6ตัง: อยู่ภ ายในเขตโลจิ ส ติ ก ส์ อ าเซี ย นดังกล่า ว จะได้ รั บสิท ธิ พิ เศษในการนํ าเข้ า -ส่ง ออกสิน ค้ า ดังนี :
1) ชะลอการจ่ายภาษีมลู ค่าเพิม6 การนําเข้ าสินค้ าและภาษีสนิ ค้ านําเข้ า โดยจะจ่ายเมื6อการตรวจสอบสินค้ าทุกอย่างดําเนินการเสร็จสิ :น
2) ได้ รับสิทธิประโยชน์จากนโยบาย “คืนภาษี ทันทีเมื6อสินค้ านําเข้ าถึงโกดังปลอดภาษี” และ “ยื6นเรื6 องการขอคืนภาษี ทนั ทีหลังจาก
สินค้ าส่งออกผ่านด่านตรวจ” เพื6อเป็ นการหมุนเวียนเงินทุนในการประกอบธุรกิจ
การเปิ ดให้ บริ การของ “ศูนย์ โลจิสติกส์ ปลอดภาษีแบบ B” ในเขตโลจิสติกส์ อาเซียนและนานาชาติหนานเผิง เป็ นอีก
หนึง6 หน้ าต่างบานสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจการค้ าแบบเสรี มีเป้าหมายในการเป็ นจุดเชื6อมต่อสําคัญของเส้ นทางการขนส่งสินค้ า
สายฉงชิ6ง-อาเซียน รวมถึงเป็ นจุดรวมและกระจายสินค้ าจากจีนตะวันตกสู่ประเทศในอาเซียน ซึง6 จะช่วยให้ ระบบการขนส่งโลจิสติกส์
ทางบกระหว่างจีนและอาเซียนมีความสมบูรณ์เพิ6มมากขึ :น ทังนี
: : จะนํามาซึ6งประโยชน์ให้ กบั ผู้ประกอบการด้ านนําเข้ า-ส่งออกระหว่าง
จีนและอาเซีย น ซึ6งรวมถึงผู้ประกอบการไทยในการเลือกใช้ เส้ นทางขนส่งทางบกสาย “ฉงชิ6ง-อาเซียน” ที6มีค วามพร้ อมทัง: ในด้ าน
โลจิสติกส์ โกดังเก็บสินค้ าปลอดภาษีและด่านตรวจสอบสินค้ า สําหรับการขนส่งสินค้ าคุณภาพของไทย เช่น ผลไม้ สินค้ าเกษตร และ
งานไม้ แกะสลัก เข้ าสูด่ ินแดนจีนตะวันตก
แหล่งที6มา http://www.thaibizchina.com
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IATA ปรั บใช้ Cargo Accounts Settlement Systems (CASS) ในรั สเซีย
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ประกาศปรับใช้ ระบบ Cargo Accounts Settlement Systems (CASS) ใน
รัสเซีย โดยร่วมมือกับธนาคาร VTB ธนาคารในรัสเซีย และ Aeroflot
CASS ได้ รับการออกแบบให้ ระบบการเก็บค่าใช้ จา่ ยมีความสะดวกมากขึน: และมีการตังบั
: ญชีเพื6อชําระค่าใช้ จ่ายระหว่างสาย
การบินและบริษัทตัวแทนผู้รับจัดการสินค้ า โดย CASS เป็ นโซลูชนั6 ที6ใช้ ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทีม6 ีความทันสมัย สามารถใช้ ได้ ทวั6 โลก และ
สามารถใช้ งานผ่านเว็บไซต์ได้ โดยเมือ6 ช่วงสิ :นปี 2016 ระบบ CASS มีการปรับใช้ ในกว่า 93 เขตแดน มีการใช้ งานโดยสายการบิน
ตัวแทนขายและตัวแทนสายการบิน รวมทังบริ
: ษัทตัวแทนผู้รับจัดการสินค้ า ซึง6 ระบบดังกล่าวช่วยให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถชําระค่าใช้ จ่ายได้
ทันเวลาถึง 99.999 เปอร์ เซ็นต์ โดยมีมลู ค่ารวมกว่า 26.4 พันล้ านเหรียญสหรัฐ
Mr. Refael Schvastzman รองประธานระดับสูง ดูแลทวีปยุโรป ประจํา IATA
กล่าวว่า “การปรับใช้ ระบบ CASS ในประเทศรัสเซีย ถือเป็ นก้ าวการพัฒนาที6
สําคัญ โดยระบบ CASS ช่วยเชื6อมโยงการขนส่งทางอากาศของรัสเซีย เข้ ากับ
เครือข่ายระดับโลก ซึง6 ช่วยเพิ6มประสิทธิภาพการทํางานของสายการบินและบริษัท
ตัวแทนผู้รับจัดการสินค้ า ทําให้ ปัจจุบนั บริษัทตัวแทนผู้รับจัดการสินค้ าและสาย
การบินทุกรายที6ให้ บริการรับจัดการสินค้ าในรัสเซียได้ รับประโยชน์จากแผนการ
ปฏิบตั ิงานทีด6 ีทสี6 ดุ และ CASS ก็เป็ นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในตลาดอีกด้ วย”
โดยธนาคาร VTB เป็ นองค์กรทางการเงินที6ใหญ่ที6สดุ ในรัสเซีย และเป็ นธนาคาร
รับชําระหนี :อย่างเป็ นทางการของ CASS ประจํารัสเซีย และ Aeroflot มีบทบาทสําคัญในการปรับใช้ ระบบ CASS โดย Aeroflot ได้
ร่วมมือกับองค์กรด้ านการขนส่งทางอากาศของรัสเซียและสายการบินรายอื6น

IATA เปิ ดตัวคู่มือ IATA Cargo Handling Manual เพิมประสิทธิภาพการจัดการสินค้ า
เมื6อเร็วๆ นี : สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้ เปิ ดตัวคู่มอื IATA Cargo Handling Manual (ICHM) ภายในงาน
World Cargo Symposium ซึง6 จัดขึ :นที6 Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย ICHM เป็ นคูม่ ือทีช6 ่วยให้ สายการบินและผู้รับจัดการ
สินค้ าสามารถทํางานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน: รวมทังยกระดั
:
บความปลอดภัยและเพิม6 ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิการ
สินค้ าที6ได้ รับการขนส่งทางอากาศ
คู่มอื ICHM เป็ นคูม่ ือทีร6 วมรวบมาตรฐานต่างๆ ได้ ครบถ้ วนเป็ นฉบับแรก โดยครอบคลุมกระบวนการปฏิบตั งิ านทุกขันตอนของผู
:
้
ที6มสี ว่ นเกี6ยวข้ องในซัพพลายเชนการจัดการสินค้ า ทังนี
: : ICHM ได้ รับการพัฒนาขึ :น โดยมีการปรึกษาร่วมกับสายการบินและบริษัทผู้รับ
จัดการสินค้ า รวมไปถึงการอ้ างอิงข้ อมูลจากระบบปฏิบตั กิ ารที6ดที ี6 สุดในอุตสาหกรรม, Cargo-iQ Master Operating Plan (MOP)
รวมทังกฎระเบี
:
ยบและมาตรฐานนานาชาติตา่ งๆ
Mr. Glyn Hughes หัวหน้ าภาคส่วนการขนส่งสินค้ าทางอากาศ ประจํา IATA กล่าว
ว่า “ปั จจุบนั มีการจัดการสินค้ าในท่าอากาศยานมาก กว่าพันแห่งทัว6 โลก โดยมีผ้ รู ับจัดการ
สินค้ ามาก กว่าร้ อยราย ด้ วยตัวเลขของผู้ที6มีสว่ นเกี6ยวข้ องที6มีจํานวนมากขนาดนัน: ความ
ท้ าทายทีเ6 ราเผชิญและต้ องตระหนักอยู่เสมอคือ การให้ ความสําคัญกับการรักษามาตรฐาน
และวิธีการปฏิบตั ิการที6ดีทสี6 ดุ อยูต่ ลอดเวลา คู่มือ ICHM เป็ นแหล่งข้ อมูลเพียงแหล่งเดียวที6
จะช่วยส่งเสริมความยัง6 ยืนและยกระดับขันตอนการรั
:
บจัดการสินค้ าให้ เป็ นไปอย่างราบรื6น ทําให้ สามารถขนส่งสินค้ าได้ อย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ รวมทังช่
: วยลดค่าใช้ จ่ายในการขนส่งสินค้ าทางอากาศอีกด้ วย”
แหล่งที6มา http://www.iata.org http://airfreight-logistics.com
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